Akademický senát

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu
č. j. UKFaF/144056/2021
konaného 5. 5. 2021 od 14.00 hodin online v místnosti programu MS Teams
Přítomni: dr. Babica Jan, dr. Bárta Pavel, doc. Boušová Iva, Mgr. Brokešová Jana, doc. Červený
Lukáš, Fecske Peter, Hanusová Anna, dr. Hošťálková Anna (část zasedání), Mgr. Horáček
Ondřej, Jan Tomáš, Mgr. Kerda Marek, Khatibi Seyedmohammad (část zasedání), doc. Krátký
Martin, doc. Kučera Radim, dr. Kudláčková Zděnka, dr. Macháček Miloslav, doc. Malý Josef,
Mišík Jakub (část zasedání), Rataj Jan, doc. Šatínský Dalibor, dr. Vraníková Barbora,
prof. Zimčík Petr
Vedení fakulty: prof. Šimůnek Tomáš, prof. Doležal Martin, prof. Nachtigal Petr, doc. Roh
Jaroslav, prof. Solich Petr, prof. Štaud František, Ing. Vlčková Lenka
Sekretářka Akademického senátu: Bc. Štěpánová Dana
Hosté: Ing. Klik Stanislav, Mgr. Matějka Lukáš, dr. Matouš Petr, Ing. Navrátilová Lucie,
prof. Trejtnar František
Omluveni: Bc. Ocelková Anna, doc. Siatka Tomáš

Navržený program:
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4.
5.
6.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení FaF UK
Informace z AS UK a komisí AS UK
Návrh nových podmínek pro přijetí pro akademický rok 2021/2022 v českém jazyce
Návrh na úpravu „Podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022“
v anglickém jazyce.
7. Výsledky doplňovacích voleb do akademického senátu UK
8. Projednání dílčí novely Rigorózního řádu UK
9. Projednání dílčí novely Řádu celoživotního vzdělávání UK
10. Různé

Akademický senát
Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové
tel. (+420) 495 067 111
e-mail: as.vedeni@faf.cuni.cz
www.faf.cuni.cz/as

1. Zahájení
4. zasedání AS FaF UK začalo ve 14.00 hod. online v místnosti programu MS Teams. Předseda
AS FaF UK prof. Petr Zimčík přivítal vedení fakulty, senátory a pozvané hosty. Skrutátory byli
určeni a tichým souhlasem schváleni Jan Tomáš a Horáček Ondřej. Průběh zasedání AS FaF UK
zapsala sekretářka senátu Bc. Štěpánová Dana.

2. Schválení programu
Senátoři s předstihem obdrželi pozvánku a program 4. zasedání AS FaF UK. K navrženému
programu nebyly vzneseny žádné připomínky a náměty, nikdo ze senátorů nepožádal
o doplnění programu, proto předseda senátu prof. Zimčík vyzval senátory k hlasování o jeho
schválení. Hlasování probíhalo pomocí MS Forms.
Hlasování: 19-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK schválil program 4. zasedání AS FaF UK.

3. Vystoupení vedení FaF UK
prof. Šimůnek /děkan fakulty/:
• MEPHARED (M2): Probíhá projektování, připravuje se další stupeň dokumentace pro
stavební povolení a připravují se dvě žádosti o dotace. Dotaci z MŠMT a z Národního
plánu obnovy. Zatím nedošlo k dohodě s rektorátem UK na míře kofinancování
a spolupráci, jde o ústní dohodu s rektorem a kvestorem UK. Byly projednány nové
možnosti a pravidla rozdělování z fondu Mikuláš. Jde o možnosti zápůjček i trvalého
příspěvku.
• Covid-19: Rozvolňuje se výuka v celé ČR. Na FaF nedochází k zásadním změnám,
praktická výuka byla umožněna i v předchozím období. Nyní je možnost prezenčně
zkoušet bez omezení počtu studentů, jen rozestupy mezi zkoušenými musí být 1,5 m.
Prodlužuje se zkouškové období na celý červenec 2021, jako tomu bylo i loni.
• Očkování na covid-19: Podařilo se zajistit očkování pro akademické pracovníky i ostatní
pracovníky, kteří se podílejí na prezenční praktické výuce a vedení diplomových prací.
Jde o lektory, laboranty, doktorandy.
• Strategický plán rozvoje FaF UK: Děkan prof. Šimůnek poděkoval vedení fakulty
a Grantovému a rozvojovému oddělení za přípravu Strategického plánu rozvoje FaF
UK a vyzval senátory a členy akademické obce k zasílání připomínek, návrhů, námětů
do 10. 5. 2021. O případných návrzích a připomínkách se bude diskutovat 13. 5. 2021
online formou přes MS TEAMS – tzv. „kulatý stůl“. Poté bude Strategický plán rozvoje
schvalován na Vědecké radě FaF UK a také v AS FaF UK.
K vystoupení pana děkana nebyly vzneseny žádné dotazy.
prof. Štaud: Studijní záležitosti /Farmacie/
• Výuka: Může se zkoušet bez limitu počtu studentů, ale je třeba dodržovat 1,5 m
rozestup mezi studenty a další hygienická opatření. Studenti před vstupem
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•

do zkouškové místnosti musejí předkládat potvrzení o negativním testu na covid-19,
o prodělané nemoci nebo potvrzení o proběhlém očkování proti covid-19.
Změna Opatření rektora č. 8/2020: Prodlužuje se zkouškové období. Původní období
od 31. května do 30. června 2021 se nahrazuje obdobím od 31. května do 31. července
2021. Všichni vyučující budou o této změně co nejdříve informováni.

Dotazy a odpovědi:
Doc. Kučera se zeptal, jestli budou, vzhledem k prodloužení zkouškového období, rozšířeny
i termíny státních závěrečných zkoušek.
Prof. Štaud odpověděl, že toto se zatím neřešilo, ale pokud by byl zájem studentů
o červencové termíny, potom by se termíny státních závěrečných zkoušek rozšířily.
prof. Nachtigal Petr: Studijní záležitosti /Zdravotnická bioanalytika, Laboratorní diagnostika
ve zdravotnictví, Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Pharmacy/
• Finalizace studijních plánů: Na připravovaný navazující magisterský program
Pharmaceutical Sciences je nyní přihlášeno 28 uchazečů, kteří projdou přijímacím
řízením formou individuálních pohovorů. Uchazeči o tento studijní program se můžou
hlásit do konce května 2021.
K informacím prof. Nachtigala nebyl vznesen žádný dotaz.
doc. Roh: Vědecká činnost, doktorské studium, transfer technologií
• Doktorské studium: Koncem dubna byla uzávěrka přihlášek do doktorského studia
ve standardním kole. Bylo přijato 21 přihlášek. Následně bylo vyhlášeno druhé kolo
přihlašování, studenti se můžou přihlašovat do konce srpna 2021.
• Vědecká činnost: Na celé univerzitě probíhá příprava na nové programy institucionální
podpory Cooperatio. Celá fakulta se zapojí do Cooperatia Pharmaceutical Sciences.
Nyní dochází k nominaci vědeckých osobností do jednotlivých rad Cooperatií.
V souvislosti s hodnocením fakulty B+ došlo k navýšení rozpočtu fakulty. Byly navýšeny
odměny za vědeckou činnost pro akademické pracovníky. Pro katedry a pracovní
skupiny došlo k navýšení odměn o 10 %.
• Granty a projekty: Bylo podáno 19 návrhů v programu GA ČR a 5 projektů Primus pro
začínající vědecké pracovníky, kde fakulta garantuje 50% spoluúčast.
• Studentská vědecká konference: Dne 13. 4. 2021 úspěšně proběhla na FaF UK XXVIII.
Studentská vědecká konference, jíž se zúčastnilo 54 aktivních účastníků.
Farmaceutická fakulta v Bratislavě organizuje XIX. Nadnárodní kolo studentské
vědecké konference, které proběhne online 14. 5. 2021.
K informacím doc. Roha nebyl vznesen žádný dotaz.
prof. Doležal: Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
• Oblast vnějších vztahů
o V pátek 24. 9. 2021 se bude konat Noc vědců na téma ČAS, které
se Farmaceutická fakulta plánuje účastnit. V této souvislosti budou osloveni
vedoucí kateder, resp. AP či studenti s výzvou o náměty pro aktivní účast
fakulty.
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o Vznikla Pracovní skupina Marketing UK – za naši fakultu byl schválen zástupce
– Marcela Jeřábková.
o Teva Czech Industries daruje fakultě částku 30 000 Kč, která bude využita
na odměny za vynikající studijní výsledky jako Cena GALENA Z PERGAMU.
o Nadnárodní studentskou vědeckou konferenci podpoří finančně firma
ZENTIVA.
•

Oblast mezinárodních vztahů:
o Adaptačně-integrační kurz – náklady spojené s povinným kurzem pro
zahraniční zaměstnance ze třetích zemí bude účastníkům hradit fakulta.
o Pokračuje kampaň výzkumu a inovací Centra investic, rozvoje a inovací
Regiocentra Hradec Králové (Evropský dům), FaF zastupují jako „ambasadoři“
doc. Fialová a prof. Pávek, pokračuje natáčení příspěvků.
o Zprávy z Odboru zahraničních vztahů RUK – Evropská komise konečně
zveřejnila znění nového Erasmus programu (maximální elektronizace), byla
vyhlášena XIV. výzva Fondu Junior (Post-doc) pro financování pobytů
zahraničních juniorských akademických pracovníků na UK (od 1. 1. 2022 do 31.
12. 2023) formou OR č. 15/2021, velkým tématem virtuální mobilita, proběhlo
zasedání Rady Fondu mobility.

Dotazy a odpovědi:
Dr. Kudláčková poprosila prof. Doležala o bližší upřesnění regionální propagace.
Prof. Doležal odpověděl, že na Pivovarském náměstí v Hradci Králové funguje Evropský
dům – Centrum rozvoje investic a inovací. Propagují nejlepší výzkumníky
v Královéhradeckém kraji. FaF nominovala dva vědce „ambasadory“ – doc. Fialovou
a prof. Pávka, kteří budou natáčet propagační šoty.

prof. Solich:
Vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty
• Ministerstvo školství schválilo přesun finančních prostředků, byly navýšeny publikační
náklady v projektu EFSA. Finanční prostředky byly přesunuty z položky „cestovné“,
které se v současné době omezeného cestování tolik nevyužívá. Došlo k navýšení
o 600 tis. Kč.
• Investice EFSA: Vybírá se ze tří nabídek na nákup disperzního Ramanova mikroskopu.
• FAFÍK III: Nyní je FAFÍK ve třetím období, kdy dostává finanční podporu, která bude
končit v únoru 2022. Nyní se čeká na vyjádření Poslanecké sněmovny, jestli bude
schválena Novela o dětských skupinách. Poté se bude řešit, zda bude FAFÍK pokračovat
ve své činnosti, popř. v jaké podobě a formě. Pokud by jeho činnost pokračovala, tak
dojde k jeho transformaci na jesle.
• Projekt START: Úspěšný projekt, probíhá od 1. 4. 2021, dořešují se administrativní
záležitosti.
• Evropské projekty: Došlo k navýšení odměn za přípravu velkých projektů např.
Horizont Europa, ERC grantů Erasmus+ a dalších.
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K informacím prof. Solicha nebyl vznesen žádný dotaz.
Ing. Vlčková /tajemnice fakulty/:
Ekonomické, provozní a správní záležitosti
• Výroční zpráva o činnosti FaF UK: Zpracovávají a aktualizují se data z roku 2020,
probíhají práce i na Výroční zprávě o hospodaření a rozpočtu fakulty. Všechny tyto
dokumenty budou AS FaF předány k projednání a schválení na jeho červnovém
zasedání.
• Nový způsob vyplácení příspěvku na stravování: Kolegium děkana schválilo využití
nové možnosti způsobu vyplácení příspěvku na stravování, tzv. stravenkový paušál.
Místo stravenkových karet Edenred bude částka, na kterou mají zaměstnanci nárok,
přispívána zaměstnancům do mzdy. Tato částka nebude podléhat dani z příjmu. Jde
o částku 55 Kč na den. Změna byla projednána s odbory, které tuto změnu
odsouhlasily. Od 1. 7. 2021 se už nebudou dobíjet stravenkové karty, ale částka bude
připsána do mezd zaměstnancům.
• Pozemky v katastrálním území Třebeš: O tyto pozemky projevilo zájem Statutární
město Hradec Králové. Jde o pozemky o celkové výměře cca 7 600 m2. Po schůzce se
zástupcem Statutárního města Hradec Králové Ing. Brokešem, došlo k předběžné
domluvě, že dojde ke směně pozemků, o které má fakulta dlouhodobý zájem. Jde
o pozemky, které by byly připojeny k Zahradě léčivých rostlin. V současné době
se na tyto pozemky připravují odborné odhady.
• Projekt „Bezpetek“: FaF by ráda poskytla možnost čerpání kvalitní pitné vody pro své
zaměstnance a studenty. Nabídla se firma Filtermac, která slíbila, že zajistí dotaci
v projektu „Bezpetek“. Nakonec se k podpisu smlouvy nepřistoupilo, protože
zmiňovaná dotace nepokrývala všechny výdaje fakulty a ta by musela ročně doplácet
více jak 100 tis. Kč.
Paní tajemnice dále doplnila svoje vystoupení o odpovědi na dotazy z minulého
zasedání AS FaF.
Na dotaz dr. Hošťálkové, jestli by bylo možné prostřednictvím sekretářek vytvořit
seznamy zaměstnanců, kteří by příští rok požadovali potvrzení o zdanitelných
příjmech, čímž by odpadlo docházení jednotlivých zaměstnanců na personální odd.
Ing. Vlčková odpověděla, že to možné bude a poděkovala dr. Hošťálkové za dobrou,
konstruktivní připomínku.
Na dotaz místopředsedy Mišíka, který se ptal, jak bude řešen přechod na křižovatce
ul. Zborovská u FN HK Ing. Vlčková odpověděla, že zatím nemá více informací,
než měla minule. Přechod bude řešen v rámci realizace akce křižovatka Mileta
v průběhu roku 2022. S největší pravděpodobností bude na křižovatce světelné
značení.
Informaci paní tajemnice doplnila dr. Kudláčková, která sdělila, že problematika
přechodu v ulici Zborovská se řešila už v době stěhování Katedry lékařských
a biologických věd do Kampusu v roce 2015. Už tehdy bylo řečeno, že vybudování
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přechodu/nadchodu není možné, že by se jeho vybudováním přišlo o část parkovacích
míst, která se nacházejí po levé straně při příjezdu do FN HK.
Předseda AS FaF prof. Zimčík poděkoval všem členům vedení Farmaceutické fakulty
za sdělení a předané informace a vyzval senátory k dotazům na vedení FaF UK.
Dotazy a odpovědi:
Fecske Peter se zeptal, jestli přišla odpověď od kvestora UK k plánované výstavbě kolárny u VŠ
Kolejí Na Kotli.
Ing. Vlčková odpověděla, že jsme zatím žádnou opověď nedostali.
Jan Tomáš se zeptal, jestli by bylo možné prodloužit aspoň o 14 dní dobu, než je studentům
po úspěšném ukončení studia znemožněn přístup do fakultního e-mailu a fakultního disku –
One drive. Studentům je nyní tento přístup znemožněn hned po zapsání ukončení studia
v SiSu. Studenti potom už nemají možnost stáhnout si svoje soubory se studijními materiály.
Podle licenčních smluv, jak bylo řečeno předsedou IT komise studentem Matematickofyzikální fakulty UK Andrejem Farkašem, má univerzita možnost držet studentům otevřený
přístup až půl roku od úspěšného ukončení studia.
Odpovědi se ujal prof. Štaud, který tento problém již dříve řešil s Ing. Rudišarem z oddělení
CIT. Ing. Rudišar sdělil, že po právní stránce se musí studentovi ke dni ukončení studia ukončit
i přístup do fakultního systému.
Prof. Šimůnek řekl, že by se toto téma mělo řešit na celouniverzitní úrovni. Studenty je potřeba
upozornit, aby si svoje dokumenty včas zálohovali a z fakultní počítačové sítě převedli.
Fecske Peter se zeptal na povinnost účastnit se sčítání obyvatel v ČR, které probíhá
do 11. 5. 2021. Zmínil, že cizincům nejde vyplňovat online sčítací formulář.
Prof. Šimůnek odpověděl, že na webu FaF byla informace o probíhajícím sčítání osob. Sčítání
osob jsou povinni se účastnit všichni, i cizinci a studenti. Jde o občanskou povinnost každého
člověka, který pobývá na českém území. Jde o problematiku, která se týká státní správy, státní
administrativy, ne univerzity nebo fakulty.
Doc. Kučera se zeptal na směnu pozemků v Třebši za pozemky v blízkosti Zahrady léčivých
rostlin. O jaké pozemky konkrétně jde?
Ing. Vlčková odpověděla, že jde o dva pozemky v blízkosti Flošny, které jsou nyní v majetku
statutárního města Hradec Králové. Bližší informace budou senátorům sděleny na příštím
zasedání AS FaF.
Předseda AS FaF prof. Zimčík poděkoval všem členům vedení Farmaceutické fakulty za sdělení
a předané informace.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal tichým souhlasem na vědomí informace od vedení fakulty.

4. Informace z AS UK a komisí AS UK
Předseda AS FaF prof. Zimčík udělil slovo zástupcům FaF v AS UK.
Jan Tomáš, studentský senátor FaF, předseda Petiční komise AS UK:
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•

•
•
•

•

Řád promocí: Promoce se letos budou konat v průběhu léta. Kapacita by měla být max.
300 lidí, na každého absolventa je počítáno s omezeným počtem hostů. Promoce se budou
online streamovat. Plánované magisterské promoce se budou konat v Karolinu
a v Profesním domě v Praze. Pro Hradec Králové, pro bakalářské programy se jedná
i o Aldisu.
Nouzový stav na UK byl prodloužen do 28. 5. 2021. S dalším prodlužováním nouzového
stavu už není počítáno.
Volby rektora nebo rektorky UK: Termín podávání nominací je 22. 9. 2021. Kandidáti
budou představeni 15. 10. 2021, samotný volební akt proběhne 22. 10. 2021 na zasedání
AS UK.
Odvolání ředitele Kolejí a menz Ing. Macouna: Nyní je správou Kolejí a menz pověřen
kvestor dr. Horáček. Ing. Macoun nesouhlasí se svým odvoláním, rozhodl se pro soudní
cestu řešení, proto dr. Horáček zrušil výběrové řízení na nového ředitele Kolejí a menz
a bude sám řídit Koleje a menzy bez nároku na plat.
Usnesení AS UK: AS UK ve svém usnesení vyzývá vládu ČR k prioritizaci očkování
akademických pracovníků.

Další informace z AS UK sdělil prof. Trejtnar, člen Ekonomické komise AS UK.
• Fond Mikuláš: Mimořádný fond na podporu investičních projektů v rámci UK. Mění
se předpis, platit by měl od 1. 1. 2022, kde je upřesněno, jakým způsobem lze žádat
o dotace a příspěvky. Požadavky jednotlivých fakult UK zpracovává kvestor,
rozhodnutí vydává rektor UK.
• Cooperatio: Náhrada projektu Progres. Diskuze o koordinátorech a členech rad
jednotlivých Cooperatií. Došlo ke snížení odměn ze 2 % na 1,5 %.
Zvýšila se volatilita fakult v rozdělení přidělených finančních prostředků na UK.
Finanční příspěvky, kromě odměn, rozdělují jednotlivé fakulty ve spolupráci
s koordinátory. Jde o snahu zvýšit integraci ve výzkumu.
• Schválení rozpočtu UK: AS UK schválil rozpočet UK i rozdělení finančních prostředků
jednotlivým fakultám. Rozpočet UK dosahuje přes 11 mld. Kč, je vyšší oproti loňskému
roku. Mzdové náklady tvoří 7 mld. z rozpočtu UK.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Předseda AS FaF poděkoval za sdělení Tomáši Janovi
a prof. Trejtnarovi, zástupcům Farmaceutické fakulty v AS UK.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace ze zasedání AS UK a komisí AS UK.

5. Návrh nových podmínek pro přijetí pro akademický rok 2021/2022 v českém jazyce
Senátoři dostali s předstihem podklady k tomuto bodu a mohli se k danému tématu vyjádřit.
Předkladatelem návrhu byl prof. Šimůnek, slovo si vzal a návrh představil prof. Štaud.
Došlo ke změně podmínek pro přijetí. Navrhuje se upustit od přijímacích zkoušek, uchazeči
se seřadí podle prospěchu. Snížily se kvalifikační a kvalitativní limity na průměr prospěchu 1,5
z původního průměru 1,3. U SCIO se limit snížil ze 75 na 65. Uchazeči, kteří by splňovali tyto
limity, by mohli být okamžitě přijati. Ostatní studenti by byli seřazeni a přijati podle
prospěchu, který měli během čtyřletého studia na SŠ.
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Předseda AS FAF poděkoval prof. Štaudovi a doplnil, že Studijní komise AS UK zmiňovaný
návrh projednala a neměla připomínky, pouze dr. Babica měl dotaz, který bude zodpovězen
v bodu Různé.

Dotazy a odpovědi:
Senátor Fecske se zeptal, jestli je možné dát možnost ke přijetí i studentům s horším
průměrem za prospěch, než je 1,5.
Prof. Štaud odpověděl, že studenti s průměrem do 1,5 mohou být okamžitě přijati. Ostatní
studenti budou seřazeni podle prospěchu.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o usnesení. Hlasování se
účastnili i senátoři – dr. Hošťálková, Khatibi Seyedmohammad a Mišík Jakub, kteří se na
zasedání AS FaF připojili v jeho průběhu.
Hlasování: 22-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK projednal návrh nových podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok
2021/2022 do magisterského studijního programu Farmacie v prezenční formě studia, do
bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční formě
studia. Tyto podmínky schvaluje.

6. Návrh na úpravu „Podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022“
v anglickém jazyce
Senátoři dostali s předstihem podklady k tomuto usnesení a mohli se k danému tématu
vyjádřit. Předkladatelem návrhu byl prof. Šimůnek, slovo si vzal a návrh představil prof.
Nachtigal. Přijímací řízení se ve studijním programu Farmaceutické vědy konat bude.
Zahraniční uchazeči musí ukázat, že ovládají základy biologie a chemie, které jsou vyučovány
v 1. a 2. ročníku studia. Přijímací řízení proběhne formou individuálních pohovorů se všemi
uchazeči. Součástí pohovoru bude motivační složka a posouzení úrovně anglického jazyka.
Dojde ke snížení počtu otázek z původních 20 na 5 z každé oblasti.
Dotazy a odpovědi žádné nebyly.
Hlasování: 22-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK projednal návrh úpravy podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok
2021/2022 do navazujícího magisterského studijního programu Farmaceutické vědy
v prezenční formě studia v anglickém jazyce a tyto podmínky schvaluje.

7. Výsledky doplňovacích voleb do akademického senátu UK
Na minulém zasedání AS FaF UK určil volební komisi pro doplňovací volby do Akademického
senátu UK pro funkční období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2022 pro skupinu tvořenou akademickými
pracovníky ve složení doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D., doc. PharmDr. Radim Kučera,
Ph.D., PharmDr. Petr Matouš, Ph.D., a Jakub Mišík.
Předseda dílčí volební komise dr. Petr Matouš seznámil senátory s výsledky doplňovacích
voleb. Všechny informace byly zveřejňovány pomocí e-mailů a webových stránek FaF UK.
Volby probíhaly elektronicky za technické podpory dr. Kouly. Tyto volby měly druhou nejvyšší
volební účast od roku 2000. Nominovány byly tři akademické pracovnice FaF UK:
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PharmDr. Daniela Hulcová, Ph.D. – 1 nominace
PhDr. Zdeňka Kudláčková, Ph.D. – 3 nominace
PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D. – 1 nominace
Volby proběhly ve dnech 3. - 4. 5. 2021. Z celkového počtu 132 oprávněných voličů z řad
akademických pracovníků se voleb zúčastnilo 76 voličů, odevzdáno bylo 76 hlasů, z toho 75
platných hlasů.
Výsledek hlasování:
PhDr. Zdeňka Kudláčková, Ph.D.
získala 58 hlasů
PharmDr. Daniela Hulcová, Ph.D. získala 11 hlasů
PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D. získala 6 hlasů
Členkou Akademického senátu Univerzity Karlovy pro funkční období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2022
byla zvolena PhDr. Zdeňka Kudláčková, Ph.D.
Předseda volební komise dr. Matouš a předseda AS FaF prof. Zimčík pogratulovali
dr. Kudláčkové a popřáli jí hodně sil a úspěchů při práci a reprezentaci fakulty v AS UK.
Prof. Zimčík dále poděkoval Ing. Kubíčkovi, bývalému senátorovi v AS UK, který byl nejdéle
sloužícím senátorem za FaF UK, minimálně 14 let.
Dotazy a odpovědi žádné nebyly.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace o průběhu a výsledku doplňovacích voleb do AS
UK (skupina tvořená akademickými pracovníky) pro funkční období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2022.

8. Projednání dílčí novely Rigorózního řádu UK
Senátoři, členové Studijní i Legislativní komise dostali s předstihem podklady k tomuto
usnesení a mohli se k danému tématu vyjádřit. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Předsedající dal hlasovat o usnesení.
Hlasování: 22-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí návrh dílčí novely Rigorózního řádu UK a nemá
k předloženému dokumentu žádné připomínky.

9. Projednání dílčí novely Řádu celoživotního vzdělávání UK
Dokumenty měli senátoři a členové Legislativní komise k dispozici. K danému tématu vyjádřila
připomínky dr. Hošťálková. Šlo o dvě legislativně-technické opravy a jednu obecnou
poznámku, které budou odeslány do AS UK k dalšímu řešení.
Další připomínky ani dotazy nebyly, mohlo dojít k hlasování o usnesení.
Hlasování: 22-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí návrh dílčí novely Řádu celoživotního vzdělávání UK.
K uvedenému dokumentu vznáší připomínky charakteru legislativně-technických oprav a dále
předkládá AS UK připomínku ohledně nutnosti prohlášení o nezpracovávání osobních údajů.
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10. Různé
Schválení zápisu z 3. zasedání AS FaF UK ze dne 7. 4. 2021.
Hlasování: 22-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK schválil zápis z 3. zasedání AS FaF UK konaného dne 7. 4. 2021.
Předseda AS FaF otevřel diskuzi v bodu Různé:
Prof. Štaud otevřel diskuzi na téma podmínek přijímacího řízení pro rok 2022. Prof. Štaud
vyzval členy Studijní komise k setkání, kde by byla prodiskutována celá problematika
přijímacího řízení pro rok 2022. Následně by byl tento návrh předložen AS FaF k projednání
na jeho červnovém zasedání.
Dále prof. Štaud odpověděl dr. Babicovi na jeho dotaz: Jakým způsobem je vyřešeno přijímací
řízení pro střední školy mimo gymnázií? Jde převážně o střední zdravotnické školy a uznávání
jejich vyučovacích předmětů.
Prof. Štaud: V podmínkách pro přijetí je uvedena chemie, biologie a byla doplněna
farmakologie. Do předmětu chemie ale spadá analytická i farmaceutická chemie. Kritéria
přijetí na FaF splňuje jakýkoliv druh chemie vyučovaný na středních zdravotnických školách.
Senátor Jan vyjádřil názor, že je třeba aktivně usilovat o nejlepší studenty, o případné
uchazeče o studium na FaF UK od okamžiku, kdy nastoupí na SŠ a zapojují se do odborné
středoškolské činnosti a odborných olympiád.
Prof. Štaud potvrdil, že se FaF aktivně snaží na středoškoláky působit, ale i přes tuto snahu
dochází k poklesu zájmu o studium na FaF UK.
Doc. Kučera se zeptal, jestli mají být přijímací zkoušky pro příští rok zrušeny nebo jestli mají
být ve stávající podobě?
Prof. Štaud zdůraznil, že se nejedná o zrušení přijímacích zkoušek, že se řeší to, jakým
způsobem vzít co nejdříve ty nejlepší uchazeče, zda snížit limit přijímání z průměru 1,3 na 1,5.
Senátorka Hanusová se zeptala dr. Kudláčkové, jestli už je v řízení přidání kontaktu
Mgr. Dvořákové na intranet fakulty případně na Centrum Carolina.
Dr. Kudláčková odpověděla, že se vše chystá, čeká se na fotografii Mgr. Dvořákové, nové
psycholožky.
Místopředseda Mišík předal informaci o uspořádání nové Akademické čtvrthodinky, která
proběhne online 5. 5. 2021 od 19 hod. Cílem bude seznámit studenty s akademickým
senátem, s jeho funkcí a činností.
Doc. Boušová se zeptala prof. Nachtigala, jak to bude letos s přijímacím řízením na obor
Farmacie pro zahraniční studenty?
Prof. Nachtigal odpověděl, že přijímací zkoušky nebudou, bude se přijímat podle počtu
přihlášených uchazečů. Nepředpokládá se, že by bylo víc než dvě studijní skupiny.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.
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Předseda senátu poděkoval všem za účast na online 4. zasedání AS FaF UK a připomněl termín
dalšího zasedání, které proběhne 16. 6. 2021 s největší pravděpodobností v prezenční
podobě.
4. zasedání AS FaF UK bylo předsedou prof. Zimčíkem ukončeno v 16.20 hodin.
Zapsala:

Bc. Štěpánová Dana

Ověřili:

prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
doc. PharmDr. Mgr. Krátký Martin, Ph.D.

V Hradci Králové 5. května 2021.
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Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 4. zasedání AS FaF UK dne 5. května 2021
Usnesení 04-1:
Usnesení 04-2:
Usnesení 04-3:
Usnesení 04-4:

Usnesení 04-5:

Usnesení 04-6:

Usnesení 04-7:
Usnesení 04-8:

Usnesení 04-9:
Usnesení 04-10:

AS FaF UK schválil program 4. zasedání AS FaF UK.
AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.
AS FaF UK vzal na vědomí informace ze zasedání AS UK a komisí AS UK.
AS FaF UK projednal návrh nových podmínek pro přijetí ke studiu
pro akademický rok 2021/2022 do magisterského studijního programu
Farmacie v prezenční formě studia, do bakalářského studijního
programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční formě
studia. Tyto podmínky schvaluje.
AS FaF UK projednal návrh úpravy podmínek pro přijetí ke studiu
pro akademický rok 2021/2022 do navazujícího magisterského
studijního programu Farmaceutické vědy v prezenční formě studia
v anglickém jazyce a tyto podmínky schvaluje.
AS FaF UK vzal na vědomí informace o průběhu a výsledku doplňovacích
voleb do AS UK (skupina tvořená akademickými pracovníky) pro funkční
období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2022.
AS FaF UK vzal na vědomí návrh dílčí novely Rigorózního řádu UK a nemá
k předloženému dokumentu žádné připomínky.
AS FaF UK vzal na vědomí návrh dílčí novely Řádu celoživotního
vzdělávání UK. K uvedenému dokumentu vznáší připomínky charakteru
legislativně-technických oprav a dále předkládá AS UK připomínku
ohledně nutnosti prohlášení o nezpracovávání osobních údajů.
AS FaF UK schválil zápis z 3. zasedání AS konaného dne 7. 4. 2021.
AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

Zapsal: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.

Ověřil: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
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